
 

 

 
 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
IR 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ABSOLVENTŲ KLUBO 
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS 

 
 
                                              Kaunas, 2016 m. _____________ d.,  Nr. 

 
 

Vytauto Didžiojo universitetas, kodas 111950396, buveinės adresas K. Donelaičio g. 58, Kaunas 
(toliau – VDU), atstovaujamas rektoriaus Juozo Augučio, veikiančio pagal VDU Statutą, ir  
 
Vytauto Didžiojo universiteto absolventų klubas, kodas 191939579, buveinės adresas K. Donelaičio 
g. 58, Kaunas (toliau – Asociacija), atstovaujama prezidento Audriaus Balaišio, veikiančio pagal 
Asociacijos įstatus,  
 
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį 
(toliau – Sutartis): 

 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1. Sutarties objektas – VDU ir Asociacijos bendradarbiavimas, socialinė partnerystė siekiant 

abipusiai naudingų tikslų. 
1.2. Sutartis nesukuria Šalims jokių finansinių įsipareigojimų, yra grindžiama geranorišku ir abiem 

pusėms naudingu Šalių bendradarbiavimu, dedant visas pastangas ir, pagal galimybes, siekiant 
įgyvendinti Sutartyje numatytus tikslus.  

 
 
2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
2.1. VDU įsipareigoja: 
2.1.1. pagal galimybes, bendriems projektams įgyvendinti ir renginiams organizuoti, sudaryti sąlygas 

Asociacijai ir jos nariams pasinaudoti VDU infrastruktūra bei kitais ištekliais; 
2.1.2. kviesti  Asociacijos  atstovus  dalyvauti  VDU  organizuojamose  konferencijose, seminaruose, 

mokymuose ir kituose renginiuose; 
2.1.3. bendradarbiauti organizuojant VDU studentų mokomąsias praktikas bei įgytų žinių 

pritaikomumą darbo vietoje; 



 

 

2.1.4. raštu suderinus, laikantis patvirtinos VDU stiliaus knygos, leisti naudoti heraldinį VDU ženklą 
Asociacijos oficialioje komunikacijoje; 

2.1.5. skleisti informaciją apie kartu su Asociacija organizuojamus renginius ir iniciatyvas bei sudaryti 
galimybę Asociacijai skleisti informaciją apie savo veiklą per VDU komunikacijos kanalus; 
 

2.2. Asociacija  įsipareigoja: 
2.2.1. pagal galimybes, bendriems projektams įgyvendinti ir renginiams organizuoti, sudaryti sąlygas 

VDU pasinaudoti Asociacijos kūrybiniais bei organizaciniais ištekliais; 
2.2.2. kviesti VDU atstovus bei studentus dalyvauti Asociacijos organizuojamose konferencijose, 

seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose; 
2.2.3. bendradarbiauti, organizuojant VDU studentų meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas 

bei įgytų žinių pritaikomumą; 
2.2.4. bendradarbiauti projektinėje veikloje, kuriant ir bendrai vykdant įvairius projektus; 
2.2.5. heraldinį VDU ženklą Asociacijos oficialioje komunikacijoje naudoti tik kiekvienu atveju 

suderinus raštu su VDU ir laikantis patvirtinos VDU stiliaus knygos; 
2.2.6. skleisti informaciją apie kartu su VDU organizuojamus renginius ir iniciatyvas bei sudaryti 

galimybę VDU skleisti informaciją apie savo veiklą per Asociacijos komunikacijos kanalus; 
2.2.7. užtikrinti Asociacijos narių identifikavimą. 

 
 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota. 
3.2. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios Šalies iniciatyva, įspėjus kitą Šalį prieš 30 kalendorinių 

dienų. 
3.3. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jei yra sudaryti raštu ir pasirašyti 

abiejų Šalių. 
3.4. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios Sutarties sąlygos, kurie 

galėtų daryti žalą Šalių interesams, geram vardui bei tarpusavio santykiams. 
3.5. Sutarties vykdymui koordinuoti Šalys susitaria paskirti atsakingus asmenis.   
3.6. Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 
 
4. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 
VDU: 
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kodas 111950396  
K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas 
Tel.: + 370 37 327 877, faksas: +370 37 203 858 
El. paštas: info@vdu.lt 
 
 
Rektorius 
Juozas Augutis   _________________ 
                                                       

Asociacija: 
Vytauto Didžiojo universiteto absolventų klubas 
Kodas 191939579 
K. Donelaičio g. 58, Kaunas  
Tel. (8 37) 327 983  
El. paštas: vdu.absolventuklubas@gmail.com 
 
 
Prezidentas 
Audrius Balaišis   ________________ 
                                                 

 


